Prefeitura Municipal da Campanha
“Terra do Cientista Vital Brazil”
Estado de Minas Gerais

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º: 00055/2009
Modalidade: Pregão nº 0027/2009
Tipo: Presencial
Processo n.º : 00055/2009
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 MOTONIVELADORA, 01 RETROESCAVADEIRA, 01 PÁ
CARREGADEIRA,

02

CAMINHÕES

BASCULANTE,

NOVOS,

O

KM,

FABRICAÇÃO

NACIONAL, POR INTERMÉDIO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÕES VIÁRIAS PROVIAS - INSTITUIDO PELO BANCO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL - BNDES - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS.
DATA PARA ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO DIA : 08/12/2009 às

14:00 horas.

1 – Altera as especificações minimas exigidas do
Item 04 (quatro) do Anexo I – Termo de Referência,
conforme segue:
Item

Descrição

Retro escavadeira nova de fabricação nacional,
4
(quatro) tração 4 x 4, motor diesel turboalimentando,

minimo de 4,10 litros de cilindrada, potência
liquida
minima 85 HP, chassi monobloco com
uniões rigidas (em peça única), bloqueio do
diferêncial
traseiro
com
acionamento
pelo
operador ou automatico, profundidade de escavação
braço retro minima de 4.300 mm, força de
escavação no cilindro caçamba retro, minima de
4.950 KGF, capacidade de lavantamento da caçamba
frontal minima de 2.850 KGF, basculamento da
caçamba frontal, realizado por meio de um (01) ou
dois
(02)
cilindros
hidráulicos
paralelos,
largura interna da caçamba frontal, minima de
2.100 mm, capacidade volumetrica da caçamba

Unid

Quant

UN

1
(um)
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frontal, minima de 0,80 m3, distância entre eixos
máxima de 2.200 mm, altura máxima até o topo da
cabine de 2.844, bomba do sistema hidraulico com
vazão mínima de 108 L/MIN, altura de descarga da
caçamba retro minima de 3.150 mm, alcance a
partir do pivô de giro do braço retro mínimo de
5.300 mm, caçamba retro de 30” de largura , toldo
Rops,
com
parabrisa
frontal,
limpador
e
esguichador
de
água
elétrico,
proteções
antivandalismo dos reservatórios de combustível e
óleo hidraulico, peso operacional minimo de 6.700
KG, alarme de ré,
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